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INVITAŢIE PARTICIPARE ACHIZIŢIE COMPETITIVĂ
„DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE TESTARE ŞI ANALIZE

TEHNICE, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII COMPETITIVITĂŢII
MICROÎNTREPRINDERII GEOLOGIC SITE S.R.L ÎN LOCALITATEA CĂLAN, JUD.
HUNEDOARA”
Proiect finanţat prin: schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apel : POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe
piaţa a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri
Titlul proiectului: “DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE TESTARE
ŞI ANALIZE TEHNICE, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII COMPETITIVITĂŢII
MICROÎNTREPRINDERII GEOLOGIC SITE S.R.L ÎN LOCALITATEA CĂLAN, JUD.
HUNEDOARA”
Numărul de identificare al contractului: 108461
Promotor: „GEOLOGIC SITE S.R.L” Simeria, jud. Hunedoara
INVITAŢIE PARTICIPARE
GEOLOGIC SITE SRL cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod
poştal 335900, Cod fiscal: 23614808, tel. 0723014508, e-mail:geologichd@yahoo.com, website
http://geologicsite.ro vă invită să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie “echipamente şi instrumente de geologie şi de geofizică”– cod CPV 38200000-7 pentru
dotare laborator de testări şi analize pe roci prin procedura – Achiziţie competitivă aplicabilă
beneficiarilor privaţi– prin cerere de ofertă.
Obiectul contractului: furnizarea de echipamente şi instrumente de geologie şi de geofizică pentru
dotare laborator de testări şi analize.
Finanţarea contractului de achiziţie: prin intermediul unui contract de finanţare din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, apel : POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei
pe piaţa a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri
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SPECIFICAŢIILE TEHNICE:
1. ECHIPAMENTE ŞI INSTRUMENTE PENTRU DOTARE LABORATOR DE TESTĂRI
ŞI ANALIZE PE ROCI:
a) SISTEM DE TESTARE HIDRAULIC CU COMANDĂ COMPUTERIZATĂ PENTRU
TEST ROCĂ MONOAXIAL/TRIAXIAL CARE SĂ POATĂ EFECTUA TESTE CU
DRUM DE EFORT CONTROLAT MULTIETAPE ISRM ŞI DETERMINAREA
MODULUI DE ELASTICITATE
• Specificaţii Tehnice:
 Includere consolă comandă servohidraulică
- Comandă pentru până la 4 cadre de testare
- Includere software pentru teste de compresiune, incovoiere, teste tracţiune indirectă,
determinare modul de elasticitate, testare uniaxială şi triaxială a rocilor
- Comandă pentru sarcină/încărcare, deplasare şi presiune/efort
- Includere echipament PC şi imprimantă
- Tensiune 230 V/50 Hz/1 ph
 Includere consolă comandă servohidraulică pentru controlul presiunii laterale în sistemul de
testare triaxial pentru rocă
- Tensiune 230 V/50 Hz/1 ph
Cele doua console servohidraulice trebuie să funcţioneze in tandem asigurand efectuarea de teste
cu drum de efort in mod complet automat
 Celulă triaxială HOEK NX 54,7 mm cu membrana, in configuraţie completa cu accesorii
 Celulă triaxială rocă dimensiune HQ 63,5mm cu membrană, in configuraţie completâ cu
accesorii
 Adaptoare fixare celulă triaxială de cadrul de compresiune
 Extrudor eşantioane pentru celule HOEK dimensiune NX şi HQ
 Cadru compresiune 5000 kN conform EN pentru testare cilindrii de până la 250x500 mm şi
cuburi de până la 300 mm
- Camera de testare cu dimensiuni utile de 425mm orizontal si 520mm vertical
- Limitator de cursa pentru piston
- Articulatie sferica platan superior
- Platane de compresiune rectangulare 305x305mm
- Uşa frontala transparenta de protecţie a operatorului si protecţie posterioara
- Certificat de calibrare trasabil pentru forta masurata de la 50kN cat si pentru testul de
stabilitate a fortei aplicate.
- Precizie măsurare sarcină clasa 1 conform EN 12390-4 / clasa A la ASTM E74
- Set conectare inclusiv traductor de presiune
- Kit de siguranţă pentru platane in cazul probelor ce au o comportare exploziva
- Piese de distanţare pentru reducerea spaţiului de testare pe verticală
 Traductori LVDT si marci tensometrice
- Traductori LVDT pentru teste cu drum de efort si multietapa: 3buc LVDT cu 10mm
cursa si certificat de calibrare, 3 suporţi magnetici pentru LVDT, punte tensometrica
conectare traductori
- Mărci tensometrice cu accesorii pentru determinarea modulului de elasticitate a rocilor
- Punte de conectare marci tensometrice
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-

Pachete software Excel: analiza efort/alungire, modul elastic si coeficientul lui Poisson
in condiţii te testare uniaxiala/triaxiala intr-o treapta sau multietapa.
 Dispozitiv compresiune, cu articulaţie sferica si min 58HRC duritate, pentru eşantioane carotă
rocă cu diametrul de la 54,7 mm (NX) până la 63,5 mm (HQ) conform cu ASTM D7012
- Capacitate sarcină maxim 1200 kN
 Cadru test compresiune 500kN Clasa 1 conform EN 12390-4 pentru testare rocă slabă în
condiţii uni/triaxiale şi test tracţiune indirectă/test separare
- Sistem de citire cu celula de forţă
- Certificat de calibrare in clasa 1 de la 5kN
- Platane de compresiune cu diametrul de 216mm si duritate min 58 HRD certificată
- Dimensiuni utile de testare 350mm orizontal, 330mm vertical
- Limitator de cursa pentru piston
 Accesorii pentru:
- test tracţiune indirectă ISRM,
- test separare pe carote NX şi HQ
b) UNITATE CAROTAJ ROCĂ LABORATOR CU DOTĂRI PENTRU CAROTE NX
(54,74MM) ŞI HQ (63,5MM)
- 2 viteze
- Dispozitiv de prindere diametre max. 100mm
- Coroana diamantata NX 54,74mm si HQ 63,5mm diametru
c) TĂIETOR CAROTE LABORATOR ŞI INSTRUMENT CIRCULAR TĂIERE PENTRU
EŞANTIOANE DE PÂNĂ LA 75MM DIAMETRU
• Specificaţii tehnice:
 Tăiere eşantioane până la 75 mm diametru
 Doua discuri de tăiere cu diametrul de 230mm şi grosimi de 2,5 si 16mm
 Măcinat rocă
 Polizat suprafaţă
 Dispozitiv de menţinere a pieselor neregulate de până la 70x140mm
 Dispozitiv pentru carote de până la 75mm diametru
 Putere 1100W
 Viteză lamă – disc 3000rpm
d) APARAT ELECTRONIC AUTOMAT PENTRU TESTAREA LA FORFECARE A
ROCILOR CONFORM ASTM/ISRM CU SOFTWARE SI 2 CASETE DE FORFECARE
• Specificaţii tehnice:
 Înregistrator date – multifuncţional, 8 canale, pe baterie cu carcasă de transport rigidă cu
afişaj grafic color şi software aferent, conectare USB, conectare LAN, conectare
ETHERNET, compatibil cu celule sarcină, traductoare presiune, calibre presiune/efort,
traductoare deplasar; software operare înregistrator
 Echipament forfecare rocă digital dotat cu dispozitiv menţinere presiune pentru a asigura
sarcină uniformă pe durata testului
 5 traductoare potenţiometrice 25mm cursa
 2 pompe pentru asigurarea presiunii laterale si verticale
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 2 traductoare de presiune
 Software forfecare directa roci conform ASTM D 5607
 Toti senzorii trebuie sa aiba certificate de calibrare
e) TESTER SARCINĂ PUNCT
• Specificaţii tehnice:
 Echipament index forţă rocă digital capacitate 100kN conform cu ASTM D5731 şi ISRM
 Cadru testare cu conector hidraulic şi pompă manuală
 Traductor de presiune
 Carcasă de transport rigidă cu roţi
 Unitate afişaj digital pe baterie
 Încărcător/Alimentator baterie 110-230V, 50-60Hz
f) CUPTOR LABORATOR DIGITAL
• Specificaţii tehnice:
 Capacitate 250 litri
 Contructie din oţel inox
 Putere 2000W
 Conformitate cu EN 932-5, EN 1097-5, ASTM C127, ASTM C136
g) APARAT CASAGRANDE MANEVRAT MANUAL CONFORM ASTM, cu accesorii
h) DISPOZITIV ELECTROMAGNETIC AGITARE SITE
• Specificaţii tehnice:
 Capacitate: până la 14 site de diametru 200/203mm sau 10 site cu diametru de 300/315mm
 Funcţie cronometru inclusă

2. ASIGURARE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE A ECHIPAMENTELOR
3. ASIGURARE TESTE DEMO (TEST ROCĂ, TRASEU STRES, TEST FORFECARE
ROCĂ)
4. ASIGURARE INSTRUIRE PERSONAL (MINIM 24 ORE)
5. ASIGURARE GARANŢIE MINIM 24 LUNI
6. ASIGURARE SERVICE ECHIPAMENTE ÎN GARANŢIE ŞI POST GARANŢIE
7. COMPLETARE DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DIN CARE SĂ REZULTE
CĂ OFERTANTUL NU SE AFLĂ ÎN CONFLICT DE INTERESE, CONFORM ART.15
DIN OUG 66/2011 (anexa 1 la invitaţie)
8. VALOARE AVANS ACCEPTATĂ: MAXIM 30% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
Iniț iativă locală. Dezvoltare Regională
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanț at din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020

Date de contact beneficiar:
Nicolae Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod poştal 335900, Cod fiscal: 23614808, tel. 0723014508, email:geologichd@yahoo.com, website http://geologicsite.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

9. LIVRAREA ECHIPAMENTELOR: MAXIM 12 SĂPTĂMÂNI DE LA SEMNAREA
CONTRACTULUI
Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică cât şi propunerea financiară exprimată în euro sau
lei fără T.V.A..
Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe
baza criteriului conformării la specificaţiile tehnice şi a preţului cel mai scăzut.
Solicitările de clarificări se vor transmite pe email: geologichd@yahoo.com
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 23 octombrie 2017 ora 12:00
Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări : 25 octombrie 2017 ora 12:00
Persoană de contact: CRĂIŢĂ RADU COSMIN (tel.: 0726 781 749 – email:
geologichd@yahoo.com)
Modalitatea de depunere: Oferta se va depune în plic închis la sediul GEOLOGIC SITE SRL cu
sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod poştal 335900.
Termenul limită de depunere a ofertei: 30 octombrie 2017 ora 17:00
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 580.000 LEI, FARA TVA.
Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Neprezentarea propunerii
tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Modalităţi de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achiziţie şi soluţionare a
contestaţiilor: Contestaţiile se pot depune la sediul GEOLOGIC SITE SRL cu sediul în str. Nicolae
Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod poştal 335900, în termen de 3 zile de la data
comunicării rezultatului aferent achiziţiei.
Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o
solicitare scrisă în acest sens.
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Anexa 1

OFERTANT
...........................................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a), ........................................................., în calitate de .............................., referitor la
procedura achiziţie competitivă, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa
cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările
ulterioare.
Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat GEOLOGIC SITE SRL dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
GEOLOGIC SITE SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice
informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
...............................
(semnătura persoanei autorizate)
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